
 

 
 
 
 
 
 
 

SMJERNICE  

svim osnovnim Društvima „Naša djeca“  

i Koordinacijskim odborima programa  

„Gradovi i općine – prijatelji djece“ i „Županije – prijatelji djece“  
za organiziranje tradicionalne akcije: 

 

Dječji tjedan 2022. 
 

Ljubav djeci prije svega  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

Dječji tjedan - je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci koja se obilježava 

od 1953. godine. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake godine 

obuhvaća najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna Društva „Naša 

djeca“ (DND). Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje sedam dana. 

 
Ove godine Dječji tjedan: 

 

• počinje u ponedjeljak, 3. listopada 2022. – Međunarodni dan djeteta 

 

 završava u nedjelju, 9. listopada 2022. 

 

CILJ DJEČJEG TJEDNA: 

 

 usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s 

djecom i za djecu 

 organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke 

aktivnosti djece i za djecu 

 pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece 

 poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te aktivnu participaciju 

djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire.  

 

MOTO DJEČJEG TJEDNA: 

 

 Ljubav djeci prije svega!  
 

 

Uloga  Društava „Naša djeca“ i lokalnih koordinacijskih odbora „Gradovi i općine-prijatelji 

djece“ i koordinacijskih odbora „Županije-prijatelji djece“: 

 

 osmisliti, pripremiti i potaknuti ostale da u danima Dječjeg tjedna u svom gradu/općini  

provedu dogovorene aktivnosti s djecom i za  djecu 

 potaknuti druge udruge, ustanove i organizacije za djecu da i one svojim aktivnostima 

obogate programe Dječjeg tjedna.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

DJEČJI TJEDAN 2022.  
 

„Dijete ima pravo na igru“, članak 31., Konvencija UN-a o pravima djeteta 

 

Zajednička tema ovogodišnjeg Dječjeg tjedna je IGRA.  

 

Igra za dijete ima presudnu ulogu u njegovom razvoju jer je to jedan od najvažnijih načina na koji djeca 

uče o svijetu oko sebe, razvijaju fizičke vještine, ali i inteligenciju. Što se djeca više igraju, sigurnija su u 

sebe, lakše rješavaju probleme i uspješnija su u ostvarivanju svojih potencijala. Osim dobrobiti za dijete, 

igra pridonosi kvaliteti života cjelokupne obitelji, 

čineći je snažnijom, zadovoljnijom i sretnijom. 

 

Aktivnost će se provoditi pod nazivom "Zavrti se, 

poskoči i u Dječji tjedan doskoči!" Cilj je ove 

zajedničke aktivnosti potaknuti djecu da se igraju i 

kreću na otvorenom, daleko od ekrana mobitela, 

kao i na zajedničko druženje, igru, učenje i 

kreativno stvaralaštvo s odraslima (roditeljima, 

nastavnicima, volonterima) u slobodno vrijeme.  

 

Naglasak aktivnosti je na popularnim i omiljenim 

igrama djece na otvorenom  koje se u izvornom ili 

prilagođenom obliku igraju u raznim dijelovima 

svijeta, pa tako i u Hrvatskoj: hula-hoop, vijača (konop za preskakanje), frizbi, pikule, gumi-gumi, 

nogomet, graničar, školica...  

 
Savez društava "Naša djeca" Hrvatske i 

Središnji koordinacijski odbor "Gradovi i 

općine-prijatelji djece" je za prvih 20 

prijavljenih Društava "Naša djeca", koja se 

žele uključiti u ovu zajedničku aktivnost i jave 

u Savez DND, osigurao nabavku i distribuciju 

seta igara koji se sastoji od: frizbija s 

logotipom Saveza, nogometne lopte, 

hulahoopa, vijače, pikula, krede u boji.  

 

 

Kao što je rečeno, igra ima presudnu ulogu u dječjem razvoju, stoga vjerujemo da će povratak 

zajedničkoj igri na otvorenom naše djece te Vas odraslih u ovogodišnjem Dječjem tjednu biti 

povratak dugogodišnjoj tradiciji poticanja igre i dječjeg stvaralaštva koju njegujemo u aktivnostima 

Saveza društava "Naša djeca" i lokalnih Društava "Naša djeca".  

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                

U SVOJIM ZAJEDNICAMA PROVEDITE AKTIVNOSTI NA TEMU IGRE I 

UKLJUČITE SE U OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA 

 

 Na događanje "Zavrti se, poskoči i u Dječji tjedan doskoči!", koje ćete 

organizirati u svojim lokalnim sredinama, pozovite djecu, njihove roditelje, 

bake, djedove, učitelje, nastavnike, volontere da se uključe, te ponesu i neke 

svoje vlastite rekvizite za ovu aktivnost.  

 Možete organizirati male natjecateljske 

turnire djece i odraslih u kategorijama: 

hulahoop, preskakanje vijače, pikulanje, 

frizbi natjecanje, nogomet, graničar, 

ovisno o organizatorskim mogućnostima 

i kreativnosti.  

 Uvrstite i svoje tradicionalne igre!  

 Možete potaknuti sudionike i da Vam 

ostave poruke koja je njihova omiljena 

igra i zašto se vole igrati.  

 Ulaz na događanje "Zavrti se, poskoči i u Dječji tjedan doskoči!" je 

slobodan za sve zainteresirane članove obitelji, djecu i odrasle koji žele 

sudjelovati u igrama na otvorenom i kreativnim aktivnostima u Dječjem 

tjednu ispunjenom igrom i smijehom.  

 U svojim lokalnim zajednicama organizirajte aktivnost  "Zavrti se, poskoči 

i u Dječji tjedan doskoči!", te 

molimo odmah naručite set 

igara koji sačinjava: frizbi s 

logotipom Saveza, hulahoop, 

nogometnu loptu, vijače, 

pikule, krede u boji.  Set će 

dobiti prvih 20 DND-ova, a 

naručiti ga možete na mail: 

karolina@savez-dnd.hr do 

20.09.2022.  

 U mail-u molimo ostavite 

adresu na koju želite da vam 

se pošiljka dostavi te broj 

mobitela i kontakt (kontaktirat 

ćemo Vas o načinu i detaljima 

dostave).  
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Molimo Društva „Naša djeca“/ i lokalne koordinacijske odbore akcija „Gradovi 

i općine-prijatelji djece“ i „Županije – prijatelji djece“ da  

 

 Savezu DND dostavite informaciju o programu vašeg 

Dječjeg tjedna, a nakon njega i izvještaj o provedbi - 

za trajnu arhivu/dokumentaciju na karolina@savez-

dnd.hr  

 

 

 otisnuti plakat Dječjeg tjedna u više primjeraka Vam 

možemo poslati na adresu DND-a ili KO-a ako ga 

naručite do 20. 09. 2022. na karolina@savez-dnd.hr  

 

 

 

 

PRIJEDLOZI ZA OSTALE TRADICIONALNE PROGRAMSKE SADRŽAJE 

DND/GRADOVA I OPĆINA U DJEČJEM TJEDNU 2022. 

 
 

a) Zajedničke aktivnosti koje organizira svaki DND: 
 
1/ Javni skup djece i članova DND – simbolično obilježavanje početka Dječjeg tjedna: u ponedjeljak, točno u 

podne, na glavnom trgu (ili u parku, na igralištu, kod neke znamenitosti mjesta i sl.), okupljanje što većeg broja 

djece i članova DND te koordinatora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Tada se svi zajedno rukama 

uhvate u jedan veliki krug, te složno i glasno izgovore moto Dječjeg tjedna ili neku drugu odabranu poruku 

djece odraslima, a zatim neka djeca prisutnima uruče po jednu na papiru prethodno napisanu dječju poruku 

odraslima. 
 
2/ Posjet delegacije djece i članova DND Gradonačelniku grada/Načelniku općine ili Županu – i taj već 

tradicionalni, a važni događaj, treba pravodobno ugovoriti i dobro pripremiti, pa tada prigodno i kratko izreći 

mišljenja i prijedloge djece i članova DND što da grad/općina učini u narednoj godini za poboljšanje potreba i 

prava djece. Dodatni prijedlog: može se pozvati Gradonačelnika/Načelnika ili Župana da s djecom provede dio 

dana u prostoru na kojem će djeca inače organizirati svoje aktivnosti. 
 
3/ Zajednička radna tematska sjednica članova DND-a/koordinacijskih odbora i djece iz Dječjih foruma 

i Dječjih vijeća – s dnevnim redom:  
 Dječja prava danas za nas! – treba osvijestiti važnost svakodnevne primjene odredbi Konvencije UN-a 

o pravima djeteta od strane odraslih,  
 poticanje odraslih u lokalnoj upravi na uključivanje u akciju „Gradovi i općine - prijatelji djece“, a ako 

grad ili općina nosi naziv „Grad/općina - prijatelj djece“ zajedno s odraslima vidjeti što se i dalje čini u 

lokalnoj zajednici kako bi život djece bio što kvalitetniji, 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:karolina@savez-dnd.hr
mailto:karolina@savez-dnd.hr
mailto:karolina@savez-dnd.hr


 

 

4/ Akcija „Poruke djece odraslima“ – tradicionalna akcija Saveza i Društava „Naša djeca“ pisanja poruka 

djece odraslima. 

5/ Nastupi djece i članova DND u lokalnim medijima i u široj javnosti - jako je važno, uoči Dječjeg tjedna i 

osobito u njegovim danima, ugovoriti što više takvih nastupa u kojima ćemo prikazivati stanje i potrebe djece, 

pozivati građane da prisustvuju programima Dječjeg tjedna, te da se učlanjuju u DND i ubuduće više pomažu 

dječje aktivnosti. 

6/ Podržimo i ove godine obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica  
Opća skupština UN-a je na svom zasjedanju 21.12.2011. godine potpisala deklaraciju da se 11. listopada 

slavi kao Međunarodni dan djevojčica. Međunarodni dan djevojčica proglašen je 

kako bi se naglasili jedinstveni izazovi i problemi s kojima se suočavaju djevojčice 

u mnogim zemljama u razvoju te kako bi se prepoznala jednaka prava djevojčica.  
Diljem svijeta istraživanja su pokazala da djevojčice idu manje u školu, imaju 

manje pristupa zdravstvenoj zaštiti i češće pate od loše ishrane, doživljavaju više 

zlostavljanja (seksualnog i fizičkog) i češće se prisiljavaju na prerani brak, 

prodaju se kao seksualno roblje ili su češće žrtve HIV-a. Teme koje možete 

obraditi u vašim osnovnim DND, a odnose se na život djevojčica u Hrvatskoj: a) 

bulimija i anoreksija, b) pretilost, c) maloljetničke trudnoće, d) romske djevojčice – 

dječji brakovi kao kršenje ljudskih prava - obrazovanje djevojčica, e) nasilje u 

vezama i f) rodni stereotipi. 

7/ Podržimo i ove godine UN-ovu kampanju 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj  
Podržimo UN-ovu kampanju 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj koju Savez DND provodi s gradovima i 

općinama, Društvima „Naša djeca“, Dječjim vijećima i Dječjim forumima kako bi i djeca i odrasli stvarali 

održive gradove i zajednice. Promotivne spotove za razgovore s djecom i odraslima, 

tribine, okrugle stolove, dječje razgovore i konkretne akcije/aktivnosti možete pronaći 

na linku: http://www.savez-dnd.hr/category/globalni-ciljevi-za-odrzivi-razvoj-do-2030/ 

kao i na DVD materijalima koje ste dobili na našim događanjima ili nam se javiti u 

Savez i dobiti materijale od projekta „Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u 

školama“.  

8/ Obilježite Europsku godinu mladih 

U 2022. obilježavamo Europsku godinu mladih. Mladi su društvena skupina 

populacije u dobi od 15. do 30. godine života. Cilj obilježavanja Europske godine mladih je ukazati na važnu 

ulogu mladih u izgradnji bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti. Osmislite aktivnosti u svojoj zajednici 

i provedite ih u suradnji s mladima. Svoje aktivnosti za mlade možete prijaviti na web stranici: 

https://europa.eu/youth/year-of-youth_hr#news . 

 

b) Ostale dodatne raznovrsne lokalne aktivnosti 
Očekujemo da svako osnovno DND, grad, općina i županija osim svima zajedničkih, samostalno i prema 

svojim prijedlozima i mogućnostima odabere i provede što više svojih lokalnih aktivnosti s djecom i za djecu. 
 
Popularna je navika da svaki dan u Dječjem tjednu ima neku drugu, dominantnu vrstu dječje aktivnosti. 

 Pokaži što znaš - prikazi dječjih vještina i spretnosti 

 Provedba odabrane humanitarne akcije Djeca djeci 

 Prigodne dječje priredbe i izložbe (ove godine 

putovat će izložba „Djeca OKO nas“) 

 Filmske dječje festivale i radionice 

 Izlet i druženje djece s područja više gradova/općina/županija 

 Predavanja i tribine za roditelje 
 

 Zabavni i nagradni kvizovi za djecu i roditelje 

 Dječji sajam i završno dječje veselje. 
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c) Koristite Dječji tjedan i za organizacijsko i programsko jačanje svog Društva „Naša 

djeca“ te za inicijative vezane uz program „Gradovi i općine-prijatelji djece“ 
 

 Za povećanje broja članova DND-a: redovnih, podupirajućih, djece kao nominalnih članova, te i za 

pristupanje ustanova i drugih pravnih subjekata u članstvo osnovnoga DND-a. 

 Stvorite uvjete za osnivanje ili za povećanje broja novih Dječjih foruma i Dječjih gradskih/općinskih 

vijeća, te za njihov bolji rad. 

 
 

Osmislite neki novi oblik aktivnosti DND-a/lokalnog koordinacijskog odbora 
programa „Gradovi i općine-prijatelji djece“ i Županije – prijatelji djece“, pa ideju i 

iskustvo podarite ostalim DND-ima i gradovima, općinama i županijama. 
 

 
 

POZIVAMO VAS: 
 

 Uključite što više djece, članova, suradnika i drugih građana u pripreme i održavanje 
Dječjeg tjedna 2022. 

 

 Nadopunite ove Smjernice svojim idejama i prijedlozima. 
 

 Pozovite građane vašega grada/općine/županije da Vam se pridruže u izvedbi 
programa Dječjeg tjedna. Obavijestite lokalne medije i širu javnost o svim 
događanjima i aktivnostima koje ćete provesti.  
 

 Dostavite na lana@savez-dnd.hr kraća izvješća i fotografije o provedenim 
aktivnostima iz Programa  vašeg  Dječjeg  tjedna  za  trajnu  arhivu/dokumentaciju  i  
objavu  na  mrežnim stranicama Saveza.  

 
 
 
Korišteni materijal u pripremi Smjernica:  

 Fotografije: djeca u igri, korištene iz arhive Saveza DND-a Hrvatske i projekta „Neka odrastanje bude 
dječja igra“, snimljena djeca iz DND Zabok. Ostale fotografije preuzete s interneta. 

 Slogan aktivnosti „Zavrti se, poskoči i u Dječji tjedan doskoči!“, osmislila: Jasenka Borovčak, tajnica DND 
Zabok i članica Izvršnog odbora Saveza DND. 

 
Smjernice priredile:  

 Karolina Grgić, projektna koordinatorica  i Snježana Krpes, glavna tajnica, Savez DND Hrvatske 

 Poslano svim članovima Skupštine Saveza DND, osnovnim Društvima „Naša djeca“, Koordinacijskim 
odborima „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i „Županije-prijatelji djece“, sudionicima Akcije.  
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